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 الجمعية البرلمانية األورومتوسطية
 

، والذي    " عملية برشلونة   مستقبل" حول  االورومتوسطية  قرار الجمعية البرلمانية      بناء على  -
رئاسة الجمعية البرلمانية      ل بيان ال في الرباط ، إضافة إلى     2005 نوفمبر 21تم تبنيه بتاریخ  
 تم تبنيه في نفس الوقت والموجه لقمة رؤساء الدول أو الحكومات            ، الذي االورومتوسطية

 ،2005 نوفمبر 28-27التي عقدت في برشلونة خالل الفترة من      
 
 النتائج التي توصلت إليها رئاسة المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات                بناء على  -

  نوفمبر في برشلونة،   26، والتي تم تبنيها بتاریخ   االورومتوسطية
 

 فيما   االورومتوسطية  سلوكقواعد ال   مدونة لخمسة سنوات إضافة إلى      ل برنامج عمل  لى بناء ع -
 ة اإلرهاب التي تم تبنيها على اثر قمة برشلونة،       جه ا ویتعلق بم

 
 فيما یتعلق بحریة التعبير وإحترام المعتقد الدیني

 
  انمرآية الدالصحيفة     تعبر عن قلقها الكبير فيما یتعلق بالوضع الذي أثاره نشر رسوم في           .1

 أي توجه للتحریض على آره اآلخر والحقد     وتدین  الدینية للمسلمينلرسوم تسئ للمشاعر 
 یتعلق بإندالع المظاهرات العنيفة والهجمات التي تم شنها ضد الممثلين                  ا وأیضا فيم  

  األوروبيين في عدة دول إسالمية؛ 
 

  استخداموتدعو إلى   االخالقي  الدینية والمبادئ األخالقية والحس     للقيم    إساءة أي تشجب بشدة  .2
،     حریة التعبير، مع إدانتها بشدة في نفس الوقت للجوء إلى العنف               حلى بالمسؤولية  تجاه      یت

بمسؤولياتها لضمان االحترام على المعتقدات الدینية             الحكومات على تولي القيام       ث وتّح
لتعزیز قيم     ضد الكراهية الدینية والخوف من األجانب و        ضوالرموز في محاربة التحری     

 ؛ التسامح والحریة وتعدد الثقافات بشكل فعلي      
 

الموقف المشترك الرافض لربط اإلرهاب والتطرف العنيف بأي معتقد أو               حيال  تعيد التأآيد   .3
 جنسية؛ ثقافة أو مجموعة عرقية أو      

 
تذآر بأن حریة التعبير هو مكون أساسي ألي مجتمع دیمقراطي، تعددي، متسامح ومنفتح،        .4

لى أن ممارسة حق حریة التعبير یفترض التزامات وواجبات اتجاه احترام حقوق                    آما تشير إ 
 الذي ینص على مبدأ      1995تذآر في هذا الصدد بأن إعالن برشلونة الصادر عام           اآلخرین؛   

حریات األساسية، ومن ضمنها حریة التعبير، وحریة االعتقاد         ال احترام حقوق اإلنسان و  
م التعددیة والتنوع وتشجيع التسامح المشترك بين األآثریة          والدین، إضافة إلى مبدأ احترا       

المبادئ المشترآة بين أغلبية شعوبنا الرافضة ألي تصور للنزاع بين الحضارات؛ تأسف أنه                    
یبدو تم تجاهل هذه الحقوق؛ تشير إلى ضرورة تفعيل المنتدیات ذات الصلة وخاصة مؤسسة               

إلضافة إلى إشراك المؤسسات األوروبية ذات          أنا ليندا لتشجيع هذه القيم وسد النقص، با    
 ؛ الصلة ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والجامعة العربية والمنظمات غير الحكومية             

 
   اإلنسان  العالمي لحقوق   االعالن  تذآر أن حریة التعبير والتفكير والضمير والدین مكرسة في       .5

 ضمن الحدود التي       وتدافع عن حریة التعبير آقيمة أساسية وتعتقد أنه یجب ممارستها           
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یفرضها القانون ویجب أن تتعایش مع المسؤولية الشخصية وتنبني على احترام حقوق                  
؛ وتعترف بأن التوازن بين هذه الهواجس یجب أن یكون موضوع نقاش             مقيامه  اآلخرین و

 دائم في الدیمقراطية؛    
 

وضع الحالي     مقتنعة بان حوارمفتوح وشفاف واالحترام المتبادل هي الوسائل لمواجهة ال           .6
ولتجنب تكرار مثل هذه الظواهر؛ تذآر بان الجمعية البرلمانية االورومتوسطية تشكل المكان            

بين األدیان، والثقافات     ؛ تأید المبادرات لحوار    المناسب للعمل معًا من أجل الحوار     
 لحضارات؛    اتحالف     من أجل  والمجتمعات 

 
یذآر بعبارات مثل    ن او خطاب    تدعوالحكومات والقادة السياسيين للتجنب من آل اعال         .7

 ؛ "صراع الحضارات    "و" صدام الحضارات    "
 
 ومن بينها حریة الدین هي حقوق اساسية للجميع و          األدیاناحترام  تعتقد ان حریة التعبير و   .8

صى آل تميز؛ تدعو القادة      هذا الموقف یق لذلك یجب ان تحترم من طرف الجميع؛ و    
ضد دیانات واعتقادات      ت االستفزازا آافة    ومعارضة    لتجنب اإلعالم ائل السياسيين  ووس 

  الغير؛
  

 الثابت لخطة عمل لترویج االخبار من أجل           م األورمتوسطيين إلى تقدیم دعمه   تدعو الشرآاء  .9
ضد األدیان  آره اإلسالم وية والعمل معا ضد الخوف من   متوسطتعریف المجتمعات األورو  

  األخرى؛  لعقائداو
 
يدة لمواجهة الوضع الحالي ولتجنب تكرار مثل هذه             مقتنعة بان الحوار هو الوسيلة الوح       .10

الظواهر؛ تذآر بان الجمعية البرلمانية االورومتوسطية تشكل المكان المناسب للعمل معًا من             
 ؛ أجل الحوار بين األدیان، والثقافات والمجتمعات        

 
 

 فيما یتعلق بنتائج إجتماعات الذآرى العاشرة إلعالن برشلونة
 

لدول والحكومات بمناسبة الذآرى العاشرة لعملية برشلونة آانت            تذآر أن قمة زعماء ا    .11
فرصة إلعادة تأآيد االلتزام المشترك نحو الشراآة برغم الصعوبات المستمرة والنتائج          

 المحدودة للقمة؛  
 

 نفسها بتبني برنامج عمل لخمسة سنوات ومدونة لقواعد السلوك لمواجهة االرهاب؛         تهنئ .12
لمذآورة یتطلب متابعة وتبني اجراءات ملموسة وبالتالي تطلب أن              تعتبر ان تطبيق المدونة ا   

 تهنئ نفسها على توسيع مبادرات    ؛بق عن هذا الموضوع ایتم إعالمها بشكل دوري ومس
 احياء   تستطيع  ومشاریع المجتمع المدني التي طبعت الذآرى العاشرة إلعالن برشلونة والتي             

 عملية برشلونة؛  
 

   الحوار بين البرلمانات    ، االورومتوسطية عادة إطالق الشراآة     نظرًا لضرورة إ   ه  تعتبر بان .13
یمثل أداة إضافية أساسية للتغلب على المصاعب التي یتم مواجهتها على مستوى التعامل بين          

 الحكومات؛  
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تهنىء نفسها بهذا الصدد بالدعم الذي عبر عنه المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات                .14

 في برشلونة، فيما یتعلق بنشاطات        2005 نوفمبر26، الذي تم عقده بتاریخ  االورومتوسطية
أن هذا المؤتمر  یرى في الجمعية البرلمانية            ، و  االورومتوسطيةالجمعية البرلمانية     

  تجسيدا لعملية برشلونة؛    االورومتوسطية
 

  الشراآة حول منظورات 
 

عمل فيها   الروبية ووضع خطط     األو   الجوار توصي بأن تفعيل إتفاقيات الشراآة، وسياسة         .15
 متانة بين الدول الشریكة     أآثر عالقات یمكن أن تكمل وتعزز عملية برشلونة، وأن تبني   

وأن تشجع اآثر التعاون فيما بين دول الجنوب، وذلك بمنظور تعاون متعدد االطراف       
 وبين المناطق نفسها؛   

  
ون  بمستوى  طموحاتها      ميزانية تك االورومتوسطية تذآر بانه یجب أن یكون للسياسة      .16

 2007وتعيد التاآيد على ضرورة الحرص على أن تسمح االموال المخصصة لعام        
 28خمسة سنوات الذي تم تبنيه بتاریخ      لبتحقيق آل االهداف التي حددها برنامج عمل       

 نوفمبر في برشلونة؛   
 

ا ألعمال     مانية االورومتوسطية ان ینضمو   تعتقد بانه یتوجب على برلمانيي الجمعية البرل          .17
تخطط له       الذي  والمجتمع المدني   اإلنسان والدیمقراطية   حقوق   المؤتمر المتعلق ب  

و ورومسك أ لشبكة ا  المنظمة من طرف    2006مفوضية االوروبية في عام       ال
Euromesco  ورومدلأل  نالوزاریي المؤتمرین  إلى  باإلضافة) (Euromed   المتعلقين

تعزز دور ومكانة   بإمكانها أن  ارآة   المشههذ أن تعتقدو الجنس والهجرة؛    ةبمساوا
 الجمعية البرلمانية االورومتوسطية؛     

 
تطلب تفعيل الميثاق األورومتوسطي للسالم واالستقرار والسهر على تضمنه المفاهيم          .18

ذلك أنه یرآز على الوقایة من        . والمتطلبات العربية فيما یخص أمن المنطقة المتوسطية         
نزاعات الراهنة مما یتناقض مع نص وروح إعالن          النزاعات المستقبلية متجاهال حل ال       

  برشلونة؛
 
 

 
 قيما یتعلق بعملية السالم في الشرق األوسط  

 
، إضافة إلى       اإلنتخابات التشریعية الفلسطينية        تحيي الظروف السلمية التي جرت فيها           .19

 بعثات     تأآد الدور الهام الذي لعبته   ة؛الشفافية الدیموقراطية والمشارآة اإلنتخابية المرتفع        
 ؛ ؛ تاخذ بعين اإلعتبار النتائج    المراقبة الدولية، وخاصة من اإلتحاد األوروبي       

 
لتزامات السابقة وإلى       ال الى اإلعتراف بإ جدیدة ال  واالسرائلية الفلسطينية   ات تدعو الحكوم .20

تدعو المجتمع     السير على نفس الطریق بإتجاه السالم الذي أوضحته خارطة الطریق؛                  
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یاتحذ منهج تطوري    وتجنب الحكم السابقي   و ادة الشعب الفلسطيني    الدولي الحترام ار  
 ؛ اتجاه القيادة الفلسطنية المنتخبة دموقراطيا        

 
 الفلسطيني وتدین   يتبدي قلقها بشأن المبادرات األحادیة المتخذة لحل الصراع اإلسرائيل         .21

 أحداث أریحا األخيرة التي تهدد السلم وعملية برشلونة؛        
 

 التشریعية القادمة في إسرائيل ستجري في أفضل الظروف، مع             اتاالنتخاب  مقتنعة بان  .22
االمل بان تعزز نتائجها في المستقبل الحوار مع السلطة الفلسطينية في إطار خارطة               

 الطریق؛  
 

تدعو االطراف المعنية بعملية السالم في الشرق األوسط لإلستمرار في إلتزاماتها            .23
 بعيدة عن  تدعو إلى تجنب أي مبادرة ُاحادیة       للوصول بطریقة سلمية إلى حل الدولتين، و       

 ؛ خارطة الطریق وخارج إطار الشرعية الدولية وخاصة العتبارات انتخابية               
 

تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة مساندة الشعب الفلسطيني ذلك أن اقتصاده المحاصر             .24
نتج عن ال یمكن تلبية الحاجيات األساسية؛ وتعبر عن قلقها إزاء االضطراب الذي قد ی         

 ا؛ يغياب المساعدة واالحتجاز غير الشرعي للعائدات التي ترجع له قانون           
 

، بصفتها آمؤسسة    االورومتوسطيةتعيد التأآيد على إستعداد ورغبة الجمعية البرلمانية       .25
 ة برشلونة، للمساهمة بمفاوضات السالم في الشرق األوسط؛            لي معبرلمانية ل 

 
 االورومتوسطية  رلمانية حول النشاطات المستقبلية للجمعية الب

 
 وبعد  االورومتوسطية تعرب عن سعادتها، عند تقييم نشاطات الجمعية البرلمانية           .26

مرورعامين على وجودها، فيما یتعلق بالنتائج اإلیجابية لعملها السياسي وباإلصالحات              
التي تم البدء بها فيما یخص أنظمتها وتمویلها وخاصة مساهمتها في تعزیز البعد                 

 ي لعملية برشلونة؛   البرلمان 
 

تذآر مع ذلك بانه یجب بذل المزید من الجهود لإلستفادة بشكل أفضل من نشاطات                .27
                          یكون وانه یجب إعطاء عملية برشلونة بعد برلماني       االورومتوسطية الجمعية البرلمانية    

وار داخل الجمعية والتعاون مع مؤسسات         ، خاصة فيما یتعلق بإستمراریة الح         أآثر قوة  
خمسة سنوات الذي تم تبنيه في قمة          لعملية برشلونة االخرى، آما ورد في برنامج عمل         

 على أساس     االورومتوسطية  برشلونة وتتمنى تعزیز نشاطات جمعية البرلمانات          
الجتماعيين   وتتمنى إشراك الفاعلين ا     النشاطات الدوریة التي تقوم بها الهيئات التابعة لها؛           

 واالقتصادیين والمجتمع المدني ألشغالها؛     
 

ة   مفوضي  تكلف رئيسها بنقل هذا القرارإلى مجلس وزراء اإلتحاد األوروبي ، وال              .28
األوروبية، ولبرلمانات وحكومات البلدان المشارآة في عملية برشلونة وللبرلمان                

 . األوروبي
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